
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAD – CONSELHO MUNICIPAL DE 
ALCOOL E OUTRAS DROGAS 11 DE NOVEMBRO DE 2013

Ata de Reunião do COMAD, realizada na Casa dos Conselhos, sito à  Rua Joaquim 
André  n°  895,  Piracicaba,  11  de  Novembro   de  2013  ás  14h.  na  presença  dos 
conselheiros: Major Adriana S. Nunes (Polícia Militar), Dra. Janete Celi Soares Sanches 
( Procuradoria), Ronaldo (Secretaria do Esporte), Carla  Gonçalves (SEMDES), Fidélis 
Ranali  Neto  (UNICAMP),  Dr.  Edenilton  Salvador  (OAB),  Augênio  Nere  da  Silva 
(Paróquia do Menino Jesus de Praga), Justificaram ausência:  Sueli Aparecida Araújo, 
Cláudia Regina F. Parussulo (SME), Ana Mara Correia de Souza, Rosângela Pereira de 
Souza (ONG CASVI), Josué Adam Lazier, Nilson da Silva Junior ( UNIMEP), Eliana 
Maria  de  Souza  Pacheco  Valsechi  (ESALQ)  E  Adriano  Antonio  Costa  (SESC)  e 
ouvintes:  Patricia  F.  Santarosa,  Raquel  de  A.  Uliana,  Marcelo  Greggio,  Mariana 
Gachardo, Paula Fernanda Preeg e Willians F. De Arruda. O coordenador do COMAD, 
Fidélis  Ranali  Neto,  iniciou  os  trabalhos  solicitando  para  que  um dos  conselheiros 
realizasse a leitura da ata da reunião anterior. Esta foi feita pelo conselheiro Salvador. A 
conselheira  Carla  sugeriu  uma  correção  da  anta  anterior,  na  qual  procurou  a  Sra. 
Vandréia,  coordenadora  do  CAPES,  e  a  vigilância  sanitária  para  que  eles  possam 
colaborar com as atividades do COMAD. Para que isso possa realmente ser executado é 
necessário  o  envio  de  ofícios.  A conselheira  Carla  disse  que  a  Sra.  Vandréia  está 
empenhada e vai procurar ajudar o COMAD no que foi possível. Depois de feita as 
correções à ata anterior foi aprovada. Fidelis abriu espaço para os informes e eventos. O 
Conselheiro  Salvador  falou  sobre  o  evento  realizado  na  Câmara  de  Vereadores  de 
Piracicaba, no qual ele e o conselheiro Fidelis estavam representando o COMAD. O 
tema  Programa  e  Prevenção  dentro  do  ambiente  de  trabalho  foi  sugerido  pela 
Coordenadoria  Estadual  de  Políticas  sobre  Drogas  (COED).  O  conselheiro  Fidelis 
ressaltou a importância de 03 momentos, reforçando que todos os munícipes devem ter 
acesso  ao  tratamento,  prevenção,  assistência  e  cultura.  Para  Fidelis  a  Câmara  de 
Vereadores, através do vereador Gilmar Rota, absorveu a causa e que infelizmente está 
tendo  uma  divergência  de  trabalho,  pois,  o  vereador  Pedro  Kawai  também  quer 
trabalhar  a  frente  do  FOPREDEQ.  Para  ele  é  necessário  unirmos  forças  e  não 
enfraquecê-las. Foi marcado uma reunião para o dia 14/11/2013 ás 16h30 no gabinete 
do vereador  Gilmar Rota  para  tratar  deste  assunto  e  dela  tirar  algumas pautas  para 
direcionar  os  trabalhos  no  COMAD.  A conselheira  Carla  comentou  que  devemos 
trabalhar com a Câmara de Vereadores e não somente com os vereadores isoladamente. 
Lembrou que a semana municipal  sobre álcool  e outras drogas é  uma atividade em 
conjunta com o COMAD e da Câmara de Vereadores, e que este apoio não deve motivar 
causas  próprias.  Após  este  debate,  o  conselheiro  Fidelis  sugeriu  novos 
encaminhamentos e a aprovação da pauta. A pauta foi aprovado por todos. Seguiu-se 
então a seguinte pauta: As meninas da UNIMEP estavam colhendo as entrevistas para 
pesquisa  sugeridas  anteriormente.  Dentre  os  conselheiros  os  que  se  prontificaram a 
responder as perguntas foram: Augênio, Fidélis e Salvador. A pesquisa será apresentada 
a todos do COMAD e posteriormente arquivados nos arquivos do Conselho; Projeto de 
Lei  para  aprovação  da  Câmara  referente  à  contratação  do  NEPP/UNICAMP.  Foi 
encaminhado  ao  Executivo  que  já  encaminhou  ao  perfeito  para  a  aprovação.  O 
conselheiro Fidelis convidou a todos os conselheiros a participarem da próxima reunião 
na Câmara dos Vereadores para o dia 14/11/2013 ás 19h30, onde acontece a efetivação 
da aprovação desta lei;



Fundo de Combate as Drogas, lei complementar n° 221/08; Passagem dos trabalhos do 
COMAD gestão 2012/2013 para a gestão 2014/2015, levantamento de pontos fracos e 
pontos  fortes  e  planejamento.  Para  o  conselheiro  Fidelis,  é  um  momento  bastante 
significativo, pois, define os trabalhos e não perde o foco para os próximos gestores. 
Fidélis  também  cita  que  os  pontos  fracos  de  atual  gestão  foi  a  dificuldade  de 
comprometimento  de  alguns  conselheiros  e  os  ponto  forte  foi  a  representação  das 
entidades  públicas.  Também ressaltou  que  no  dia  09/12/2013  ás  14h00  acontece  a 
reunião eletiva para os próximos conselheiros e entidades. Para o conselheiro Salvador 
os  pontos  fortes  foram as  pautas  que  visavam novas  ideias,  participação  ativa  dos 
conselheiros,  e  os  eventos  organizados  pelas  Coordenação Federal  e  Estadual  sobre 
Álcool e outras Drogas; Levantamento de Instituições, Entidades, Movimentos Sociais e 
outros  para  convidá-los  a  participar  da  eleição  do  COMAD  gestão  2014/2015. 
Discussão dos conselheiros que vão se candidatar novamente (no máximo 4 segundo a 
Lei). Data da eleição e participação dos conselheiros na processo eleitoral (divulgação 
em mídia, convites, site COMAD e no dia da assembleia). Sugestão para a próxima 
pauta: a) Pedido de renovação de Licença; b) Revisão do tempo de permanência dos 
Conselheiros;  c)  Dar  continuidade  aos  trabalhos  propostos;  d)  Propor  capacitação 
especifica aos Conselheiros do COMAD; e) Mudança no Regimento à um estudo para 
mudanças a respeito dos membros; analisar o mandato e o decreto; f) A pedido do Sr. 
Willians verificar o credenciamento de entidades ao órgão do Conselho Municipal da 
Cidade. Lavrou esta ata o conselheiro, Ronaldo José Lucentini, que vai assinada por 
todos os presentes.


